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Introdução: A identificação e tratamento precoce de complicações no pós operatório de
cirurgias de alto risco, podem ser determinantes para uma melhor evolução e redução da
morbi mortalidade de pacientes em leitos de UTIs . Objetivo: Identificar os fatores associados
a sepse grave e choque séptico no período pós-operatório. Casuística e Métodos: Estudo
multicêntrico, prospectivo, em 21 UTIs (SCORIS). Foram avaliados 885 pacientes adultos
submetidos cirurgia eletiva ou emergência, dos quais 587 foram incluídos. Os critérios de
exclusão foram: trauma, cirurgias cardíacas, neurológicas, ginecológicas, obstétricas e
paliativas. Fatores de risco para SG foram avaliados com análise de regressão logística. p <
0.05 foi considerado estatisticamente significante. Resultados: De 587 pacientes inclusos, 107
(18%) evoluíram com sepse grave no pós operatório. Esses indivíduos apresentavam maior
gravidade (APACHE II:17 ± 6.2 x 13 ± 6,5, p < 0,001; SOFA: 7,4 ± 4.4 x 4,4 ± 3,7, p < 0,001;
POSSUM escore (46 ± 11 x 34 ± 9, p < 0,001), tiveram mais cirurgias de urgência (70% x 21%,
p <0,001). Eles também tinham níveis mais elevados de lactato, menor pH e receberam mais
cristalóides no intra-operatório (4356 ± 2709 mL x 3756 ± 2432 mL, p=0,042). Contaminação
peritoneal (RR 1,36 IC95% 1,23-1,49) e urgência (RR 5,45 IC 95% 3,3-9.1) (P<0,001 para
ambos) foram preditores de sepse grave no pos operatório. A taxa de mortalidade foi maior no
grupo SG (78,5% x 7, 7%, RR, 10,2; IC 95% 7,4-14,0; p<0,001). Conclusão: A mortalidade
no pós-operatório é significativamente maior nos pacientes que evoluem com SG. A presença
de contaminação peritoneal e cirurgia de urgência foram preditores independentes de sepse
grave.
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